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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1660/2009 adresată de N.S., de cetățenie germană, privind o presupusă 
utilizare incorectă a fondurilor UE în legătură cu un proiect de construcție pe 
insula grecească Zakynthos

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se referă la un proiect de construcție pe insula grecească Zakynthos, proiect 
pentru care 75% dintre costuri sunt suportate de către FEDER. Petiționarul subliniază faptul 
că obiectul proiectului este neclar, părând să fie o arenă sportivă pe jumătate construită, 
împreună cu o parcare aferentă, fără nicio utilitate. De asemenea, petiționarul evidențiază 
faptul că proiectul se situează într-o carieră închisă, spațiu care anterior funcționase ca groapă 
de gunoi ilegală. Petiționarul consideră că acest proiect reprezintă o utilizare incorectă a 
finanțării UE și, prin urmare, solicită Parlamentului European să clarifice situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 februarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 11 mai 2010

Potrivit informațiilor primite de la autoritatea de gestionare competentă, proiectul se referă la 
reabilitarea unei gropi de gunoi ilegale din zona Laganas, de pe insula grecească Zakynthos. 
Groapa ilegală de gunoi se afla într-o carieră abandonată. Bugetul total se ridică la suma de 
593.000 de euro. Lucrările practice constă în colectarea deșeurilor și demolarea clădirilor 
vechi, abatajul pietrelor, nivelare, dispunere de argilă, construirea canalizării, săparea 
șanțurilor de drenare, construirea zidurilor de susținere, montarea de uși metalice și plantări.   
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În zona proiectului există un panou care indică faptul că proiectul respectă regulile de 
publicitate pentru proiectele cofinanțate [articolul 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
1828/2006]. Toate lucrările și/sau utilizările suplimentare vor fi finanțate de către beneficiarul 
final.
Autoritatea de gestionare competentă a efectuat o vizită pe șantier și a identificat unele 
aspecte de care trebuie să se ocupe beneficiarul final (ca de exemplu plantări suplimentare pe 
maluri, întreținere etc.) pentru ca obiectivele proiectului să fie îndeplinite complet. Aceste 
lucrări urmează să fie finanțate de însuși beneficiarul final. Odată ce aceste lucrări sunt 
efectuate și proiectul este finalizat, complet funcțional și operațional, autoritatea de gestionare 
va certifica faptul că beneficiarul final și-a îndeplinit obligațiile. Dacă beneficiarul final nu își 
îndeplinește obligațiile în termenele limită stabilite, cofinanțarea UE va fi recuperată. În 
special când va realiza închiderea Programelor Operaționale 2000-2006, Comisia va solicita 
de la statele membre în cauză să confirme dacă proiectele declarate scadente la plată sunt 
operaționale, dacă asistența a fost acordată corespunzător și dacă obiectivele programelor 
respective au fost îndeplinite. Statul membru se va obliga să finalizeze sau să facă 
operaționale, pe propria sa cheltuială, toate operațiunile neterminate sau nefuncționale, în cel 
mult doi ani de la termenul limită de prezentare a raportului final de finalizare pentru 
programul în cauză.

Concluzie

Potrivit informațiilor disponibile, Comisia nu poate identifica o utilizare incorectă a finanțării 
UE. Dimpotrivă, autoritatea de gestionare competentă monitorizează proiectul îndeaproape și 
se asigură că politicile UE sunt respectate. Autoritățile de gestionare vor prezenta 
beneficiarului final anumite aspecte privind operațiunile neterminate sau nefuncționale și se 
estimează că beneficiarul final își va îndeplini obligațiile în termen de doi ani după termenul 
limită de prezentare a documentelor necesare pentru finalizarea proiectului.
Comisia ar dori să sublinieze faptul că gestionarea deșeurilor este una dintre cele mai 
importante probleme legate de mediu. Reabilitarea gropilor de gunoi care au funcționat ilegal
anterior nu poate fi catalogată decât benefică pentru publicul general și indispensabilă pentru 
protejarea naturii, în conformitate cu prevederile Directivei 1993/31/CE și ale Directivei 
2008/98/CE. În plus, eliminarea gropilor de gunoi ilegale și refolosirea acestora ca locuri care 
respectă legislația sunt operațiuni necesare pentru ca Grecia să respecte în totalitate decizia 
Curții în cauza C-502/03, prin care Grecia a fost condamnată pentru încălcarea prevederilor 
articolelor 4, 8 și 9 din Directiva 75/442/CEE privind deșeurile, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 91/156/CEE1. 

                                               
1http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=d
ocjo&numaff=C-502/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100


